
 أيبو انؼجبساد انخغأ (   ×)  ٔػاليخ   ( أيبو انؼجبساد انظسٛسخ   √)   انغؤال األٔل  ضغ ػاليخ

 (   ×)       .  فٙ رُفٛز ػذد يسذد أٔ يؼهٕو يغجمب يٍ انزكشاساد   Whileرغزخذو خًهخ   -1

 (  √)       يسذد أٔ يؼهٕو يغجمب يٍ انزكشاساد  . غٛش فٙ رُفٛز ػذد  Whileرغزخذو خًهخ  -2

 )   √  (         Whileٚزى اخزجبس انششط أٔال ثى رُفٛز انكٕد فٙ خًهخ  -3

 )   √  (    فٙ رُفٛز ػذد غٛش يسذد أٔ يؼهٕو يغجمب  يٍ انزكشاساد   Do …Whileرغزخذو خًهخ  -4

 √  ()       فٙ رُفٛز انسهمخ انزكشاسٚخ يشح ٔازذح لجم اخزجبس انششط   Do … Whileرجذأ خًهخ  -5

 )   √  (   Whileفٙ رُفٛز ػذد غٛش يسذد أٔ يؼهٕو يغجمب يٍ انزكشاساد ٔرؼًم ثُفظ عشٚمخ خًهخ   Forرغزخذو خًهخ  -6

 )   √  (      فٙ عجبػخ انمًٛخ االثزذائٛخ نهًزغٛش   Do… Whileرغزخذو خًهخ  -7

 √  ()          يشاد 11يٕلغ انٕصاسح ػُٕاٌ  فٙ عجبػخ  Forرغزخذو خًهخ  -8

 (   ×)       include ("connection . php ")َغزخذو انكٕد  Headerنظفسخ  PHPنزضًٍٛ كٕد  -9

 )   √  (      include ("Header . php ")َغزخذو انكٕد  Headerنظفسخ  PHPنزضًٍٛ كٕد  -11

 )   √  (       انجشيدخ انضؼٛفخ ْٙ أزذ أعجبة اخزشاق انًٕلغ  -11

 )   √  (       يٍ انًًكٍ اعزغالل ثغشح أيُٛخ الخزشاق انًٕلغ  -12

 (   ×)         ال ًٚكٍ نهًخزشق ززف أٔ رؼذٚم فٙ يٕلغ رى اخزشالّ  -13

 )   √  (    انًٕلغ انزسمك يٍ انًذخالد لجم رخضُٚٓب فٙ لبػذح انجٛبَبد يغئٕنٛخ يغٕس٘  -14

 (   ×)      نٛظ يٍ انضشٔس٘ انزأكذ يٍ انزسذٚث انًغزًش نهجشايح انًغزخذيخ فٙ إداسح انًٕلغ  -15

 (   ×)       نٛظ يٍ انضشٔس٘ انزؼشف ػهٗ األخغبء انًسزًهّ ٔانسشص ػهٗ اخفبئٓب  -16

 )   √  (      انًٕلغ الثذ يٍ رٕلغ انخغأ ٔانزؼبيم يؼّ ثشيدٛب نزدُت اخزشاق  -17

 )   √  (      و انزسمك يٍ انجٛبَبد انًذخهّ ٚؼغٙ انفشطخ الخزشاق انًٕلغػذ -18

 (   ×)          رسزٕ٘ ػهٗ  يؼبيم ٔازذ  arayانذانخ  -19

 )   √  (        رسزٕ٘ ػهٗ يؼبيهٍٛ   explodeانذانخ  -21

 ()   √       فٙ انًٕالغ انًبنّٛ  HTTPثذال يٍ  HTTPSٚفضم اعزخذاو ثشٔرٕكٕل  -21

 )   √  (        كهًبد انًشٔس ٚدت أٌ ركٌٕ يؼمذح َٕػب يب  -22

 )   √  (      كهًبد يشٔس راد يٕاطفبد يؼُّٛ  بدخبلثٚدت انضاو انًغزخذو  -23

 )   √  (       (  encryptedٚدت زفظ كهًبد انًشٔس دائًب يشفشِ )  -24

 (   ×)          خالل انزؼبيم يغ لبػذح انجٛبَبد Sqlٚدت إدساج خًهخ  -25

 (   ×)          فٙ زمم انزؼهٛمبد  Scriptٚدت انغًبذ ثكٕد  -26

 )   √  (     يٍ أعبنٛت انجشيدخ نهزأكذ يٍ ّْٕٚ انًهف انًشفٕع انؼذٚذ  PHPرٕفش نغخ  -27

 )   √  (    ثئَشبء يظفٕفخ خذٚذح رسزٕ٘ ػهٗ يدًٕػّ يٍ انؼُبطش   arayرمٕو انذانخ  -28

 )   √  (       PHPيٍ انًًكٍ اخزجبس زدى انًهف لجم سفؼّ ثبعزخذاو نغخ  -29

 )   √  (       PHPنغّ يٍ انًًكٍ اخزجبس َٕع انًهف لجم سفؼّ ثبعزخذاو  -31



 )   √  (فٙ ػُبطش انزسكى يٍ يغزؼشع انٕٚت إنٗ انخبدوٚغزخذو نزًشٚش أٔ إسعبل كبفخ ثٛبَبد انًُٕرج انًٕخٕدِ   formانًُٕرج  -31

 )   √  (    فئٌ انجٛبَبد انزٙ ٚزى إسعبنٓب ركٌٕ يؤيُّ ٔعشّٚ   Postفٙ زبنخ رخظٛض انمًٛخ  -32

33- Header.php  ٚشٛش إنٗ رضًٍٛ طفسخheader        )  √   ( 

 )   √  (   ثمبػذح انجٛبَبد( user( ٚغزخذو إلضبفخ ثٛبَبد عدم خذٚذ إنٗ خذٔل )  insert intoخًهّ )  Sqlفٙ نغخ  -34

 (   ×)          يٍ لٕاػذ رأيٍٛ انًٕلغ لجٕل زمٕل فبسغخ  -35

 (   ×)        يٍ لٕاػذ رأيٍٛ انًٕلغ ػذو اخزجبس رغبثك كهًزٙ انًشٔس  -36

 (   ×)        يٍ لٕاػذ رأيٍٛ انًٕلغ ظٕٓس كهًخ انًشٔس ٔاضسخ ثذٌٔ رشفٛش  -37

 (   ×)          user nameيٍ لٕاػذ رأيٍٛ انًٕلغ ركشاس فٙ زمم  -38

 )   √  (        نزشفٛش كهًخ انًشٔس  MD5رغزخذو انذانخ  -39

 (   ×)          فٙ رشفٛش كهًخ انًشٔس   Valرغزخذو انذانخ  -41

 انغؤال انثبَٙ اخزش اإلخبثخ انظسٛسخ يٍ ثٍٛ األلٕاط 

 ثبثذ ( –يزغٛش  – خذٔل)        نإلػالٌ ػٍ ........... <table style='width: :111' border>"%"=َغزخذو انكٕد انزبنٙ  -1

 ( >tr< -> td< -> br<)           نإلػالٌ ػٍ طف َغزخذو األيش ..................    -2

 ( <tr> -<td>  -<br>)           نإلػالٌ ػٍ ػًٕد َغزخذو األيش ..................    -3

 ............................. ْٕ     include ("Header . php ")انزبنٙ  انغشع يٍ انكٕد  -4

 .(يزغٛش ػٍ اإلػالٌ–connection نمبػذح انهجٛبَبد االرظبل كٕد رضًٍٛ –header نظفسخ php كٕد ضًٍٛر)

 ْٕ  .............................    include ("connection . php ")انغشع يٍ انكٕد انزبنٙ   -5

 .يزغٛش( ػٍ اإلػالٌ–connection نمبػذح انهجٛبَبد االرظبل كٕد رضًٍٛ –header نظفسخ php كٕد )رضًٍٛ

 ( padNot -excel  –visual basic)      فٙ ثشَبيح ..........................   htmlٚزى كزبثخ كٕد  -6

 ( االثٍُٛ يؼب  - html كٕد  -  visual basic)        فٙ ................  phpٚكزت كٕد  -7

 (  whileDo …. –for  –if )      َغزخذو خًهخ ................فٙ عجبػخ انمًٛخ االثزذائٛخ نهًزغٛش -8

 ( while  – for –if)    يشاد  11َغزخذو خًهخ .................. فٙ عجبػخ ػُٕاٌ يٕلغ انٕصاسح  -9

 ( while  – for –if)     ػُذ يؼشفخ ػذد يشاد انزكشاس َغزخذو خًهخ ....................   -11

 انغؤال انثبنث أكًم انؼجبساد اٜرٛخ 

 فٙ رُفٛز ػذد يسذد أٔ يؼهٕو يغجمب يٍ انزكشاساد .    For  َغزخذو خًهخ  -1

 ػذد يسذد أٔ يؼهٕو يغجمب يٍ انزكشاساد .فٙ رُفٛز    Do …While أٔ خًهخ     While    َغزخذو خًهخ  -2

 While    انكٕد فٙ خًهخ ٚزى اخزجبس انششط أٔال ثى رُفٛز   -3

 فٙ عجبػخ انمًٛخ االثزذائٛخ نهًزغٛش . Do …Whileَغزخذو خًهخ  -4



 . headerفٙ رضًٍٛ طفسخ     include ("Header . php ")َغزخذو كٕد  -5

 .phpفٙ نغخ   <table style='width: :111' border>"%"=د انزبنٙ َغزخذو انكٕ خذٔلنإلػالٌ ػٍ  -6

 .  connectionفٙ رضًٍٛ طفسخ     include ("connection . php ")َغزخذو كٕد  -7

 <tr>نإلػالٌ ػٍ طف َغزخذو األيش  -8

    ;فبطهخ يُمٕعخ ال ثذ أٌ رُزٓٙ ثـ  phpكم خًهخ فٙ نغخ  -9

 //     دٌٔ أٌ ٚزشخى أٔ ُٚفز ال ثذ أٌ ٚغجك ثؼاليخ  phpنكزبثخ رؼهٛك داخم كٕد  -11

 - <td>نإلػالٌ ػٍ ػًٕد َغزخذو األيش  -11

 printأٔ    echo    نغجبػخ أ٘ يؼهٕيبد ػهٗ طفسخ انًغزؼشع َغزخذو األيش  -12

 . Apache serverيٍ خالل   انخبدوػهٗ عٛزى رُفٛزِ   phpثهغخ   عكشٚجذٚؼهٍ أٌ انكٕد انزبنٙ ػجبسح ػٍ   Php ?>انكٕد  -13

 >Br<َغزخذو األيش   phpنهُضٔل إنٗ انغغش انزبنٙ فٙ نغخ  -14

    ;فبطهخ يُمٕعخ ُٔٚزٓٙ ثـ   Php ?>    ثـ  phpٚجذأ كٕد  -15

 عٛزى رُفٛزِ ػهٗ خٓبص انخبدو  عكشٚجذٚؼهٍ أٌ انكٕد انزبنٙ ػجبسح ػٍ   Php ?>انكٕد  -16

  $  نإلػالٌ ػٍ يزغٛش َغزخذو انشيض  -17

 Table  يٍ لبئًخ   insert tableَخزبس   expression webإلدساج خذٔل فٙ ثشَبيح  -18

 انسهمخ انزكشاسٚخ لجم اخزجبس انششط فٙ رُفٛز    Do …While  َغزخذو خًهخ  -19

 ٚزى انزٕلف ػٍ انسهمخ انزكشاسٚخ  False  ٚزى رُفٛز انسهمخ انزكشاسٚخ ٔإرا كبٌ انششط  True إرا كبٌ انششط  -21

  اندٓخ انًغزضٛفخٔ    انخبدو   انسًبٚخ نهًٕلغ ػهٗ يغزٕٖ انخبدو ْٙ يغئٕنٛخ -21

  يغٕس٘ انًٕلغانزسمك يٍ طسخ انجٛبَبد انًذخهخ لجم رخضُٚٓب فٙ لبػذح انجٛبَبد يغئٕنٛخ  -22

 يغٕس٘ انًٕلغرشفٛش كهًبد انًشٔس نسًبٚخ انًٕلغ يغئٕنٛخ  -23

 يغٕس٘ انًٕلغإداسح يدهذاد انًٕلغ انٓبيخ ثكهًبد عش لٕٚخ يغئٕنٛخ  -24

 يغٕس٘ انًٕلغرسذٚذ طالزٛبد انًغزخذيٍٛ ثشكم ٔاضر يغئٕنٛخ  -25

 رغزخذو انشعبنخ انزبنٛخ   -26

 

  اعزخذاو يزغٛش نى ٚزى رؼشٚفّػُذ 

  طسخ انجٛبَبد انًذخهّ يٍ انًغزخذوانزسمك يٍ يٍ أْى لٕاػذ زًبٚخ انًٕالغ يٍ االخزشاق  -27

 java scriptٔخٓبص انؼًٛم ثبعزخذاو كٕد  phpًٚكٍ انزسمك يٍ طسخ انجٛبَبد ػهٗ يغئٕنٛخ خٓبص انخبدو ثبعزخذاو كٕد  -28

 phpعزخذاو انزسمك يٍ أٌ انسمم غٛش فبسؽ ثبَغزخذو انكٕد انزبنٙ ػُذ  -29



 

  5MDانذانخ ٔ  SHAانذانخ   phpيٍ انذٔال انًغزخذيخ فٙ رشفٛش كهًبد انًشٔس فٙ نغخ  -31

  نمبػذح انجٛبَبد  sqlيُغ ادخبل خًهّ ػُذ   mysql_real_escape_stringَمٕو ثبعزخذاو انذانخ  -31

  اخزشاق انًٕلغفٙ زمم انزؼهٛمبد ٚؤد٘ إنٗ  scriptانغًبذ ثٕخٕد كٕد  -32

  يؼبيهٍٛػهٙ   explodeرسزٕ٘ دانخ  -33

  عشٚمخ انفظم ثٍٛ يسزٕٚبد انًزغٛشٚؼجش ػٍ   explodeانًؼبيم األٔل فٙ دانخ  -34

 ششعّأٔ   َمغخأٔ   يغبفخػجبسح ػٍ   explodeيٍ انًًكٍ أٌ ٚكٌٕ انًزغٛش األٔل فٙ دانخ  -35

 ش انًشاد رسٕٚهّ إنٗ َظٕصيسزٕٖ انًزغٛٚؼجش ػٍ   explodeانًؼبيم انثبَٙ فٙ دانخ  -36

 يؼبيهٍٛ  رسزٕ٘ ػهٗ  arayانذانخ  -37

 HTTPثذال يٍ  HTTPSفٙ يٕالغ انزؼبيالد انًبنٛخ َغزخذو ثشٔرٕكٕل   -38

 Certificate authority (CA)نزذػٛى انزؼبيم اٜيٍ ثٍٛ خبدو انٕٚت ٔيغزؼشع االَزشَذ َغزخذو   -39

  أٌ ّْٕٚ انًهف انًشفٕع ) طٕسح ( انزأكذ يٍانكٕد انزبنٙ ٚغزخذو فٙ  -41

 

انخبدو إنٗ إلسعبل ثٛبَبد انًُٕرج   requestثغهت  HTTPفٙ طفسخ يغزخذو خذٚذ ٚمٕو ثشٔرٕكٕل   submitػُذ انُمش ػهٗ  – 41

WebServer 

 OSTP  ٔETGٕٚخذ عشٚمزبٌ إلسعبل ثٛبَبد انًُٕرج ًْب  -42

 إرا كبٌ زدى انًهف انًشعم طغٛش  GETرغزخذو انغشٚمخ  -43

  داخم كٕد انظفسخ  sessionاإلػالٌ ػٍ ْزا انكٕد ٚشٛش إنٗ   -44

 

  user nameنزدُت انزكشاس فٙ ال  Uniqueػُذ انزؼذٚم فٙ خظبئض اعى انًغزخذو َغزخذو كهًخ  -45

 .  mysqlثظفسخ  Structureنزغٛٛش خظبئض انًغزخذو نًؼبندخ انزكشاس َضغظ ػهٗ  -46

  ALTERنهزؼذٚم فٙ طفسخ انًغزخذو َغزخذو األيش  -47

 



 -رخٛش٘ انكٕد انًُبعت نكم يٍ اندًم اٜرٛخ : انغؤال انشاثغ:

 ) ة ( ) أ (
      ;mySql_query("SET AMES'UTF8'") ) أ ( رضًٍٛ طفسخ االرظبل ثمبػذح انجٛبَبد  -1

  iF(isset($_POST[ 'Submit1'))]          )ة( رضًٍٛ طفسخ سأط انظفسبد  -2

 
 داخم انكٕد Sessionاإلػالٌ ػٍ اعزخذاو  -3

               ; include( "Connection.php"))ج(

 
نهزسمك يٍ انضغظ ػهٗ صس  If اعزخذاو خًهخ  -4

Submit1 

                                                   php?>  )د(
Session_start( );                                      
?>                                                               

ػهٗ جٛبَبد ثبنهغخ انؼشثٛخ ػشع ان فٙ رغزخذو -5
 طفسخ يغزؼشع االَزشَذ ثغشٚمخ طسٛسخ 

                       ; include( "header.php") )ْـ(
       

 )  أ    (  -5)  ة    (              -4)  د    (              -3)  ْـ    (            -2(               )  ج -1 

 

 

 -خبثخ انظسٛسخ يًب ثٍٛ انمٕعٍٛ : رخٛش٘ اإل 2ط

ثبنضغظ كهٛك ًٍٚٛ ٔاخزٛبس  Expression webًٚكٍ رغٛٛش اردبِ انظفسخ فٙ ٔضغ انزظًٛى فٙ ثشَبيح  -1

 Page properties........................ يٍ 

 (page layout – page direction –Page set up ) 

 يٍ لبئًخ ................ Expression webًٚكٍ إَشبء طفسخ خذٚذح فٙ انًٕلغ فٙ ثشَبيح  -2

 ( file –t rinse –view  ) 

يٍ خالل لبئًخ  Expression webفٙ ٔضغ انزظًٛى فٙ ثشَبيح  ًٚكٍ إدساج طٕسح فٙ انظفسخ -3

.............. .......                         (file  – insert –view  ) 

 (Bring  -Get  – Postػُذ إسعبل ثٛبَبد عشٚخ يؤيُخ رغزخذو انٕعٛهخ .............           )  -4

 ( خًٛغ يب عجكــ Netsparker ــOpenVas.............) يٍ رغجٛمبد رأيٍٛ يٕالغ انٕٚت .... -5

 (     &-     %-  //)                          يالزظخ داخم انكٕد رغجمٓب ػاليخ ...........نكزبثخ  -

 ( Or  –While   -    For)        رغزخذو خًهخ ..................ػُذ يؼشفخػذد يشاد انزكشاس يغجمب  -2

 ( Not true  –False  – True)           ٚزى رُفٛز انزكشاس عبنًب أٌ انششط ..........   Whileفٙ خًهخ  -3

 include ("header.php");     ( header –connection  –help )العزذػبء طفسخ .... ٚكزت انكٕد  -4

 ( add_term  –search _term  – del_term)            نهجسث ػٍ يظغهر ٚزى اَشبء طفسخ ........... -5

 

 

 

 



الفصل الدراسي الثاني –الصف الثاني الثانوي  -على مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات إجاباتها ونماذج أسئلة 

1         | Page  مراجعة: أ/ أحمد عبد هللا منصور وأ/ محمد يوسف الصادق       إعداد: أحمد األنصاري السالموني

تذكر

 عند إنشاء صفحة ويب قمنا بعمل اآلتي:

نحلل متطلبات إنشاء الصفحة من اوامر نحدد الهدف من إنشاء الصفحة، ثم  

، ثم نقوم بإنشاء الصفحة على المراحل التالية: PHPلغة                                                          وندرسها أوًل 

لتحديد أدوات التحكم المراد  تصميم صفحة الويب.)على الورق (1)

 (استخدامها

إلدراج أدوات  )باستخدام تطبيق ب باستخدام تطبيق. إنشاء صفحة الوي (2)

 (التحكم وضبط خصائصها

)لإلجراء المعالجة الالزمة على البيانات في   .PHPكتابة كود  (3)

 قاعدة البيانات أو التعامل معها(

)تنفيذ الكود والتأكد من صحته وتصويب الخطاء  تنفيذ الصفحة. (4)

 للوصول لتحقيق الهدف من الصفحة(

)فتح قاعدة البيانات والتأكد من  تأثير على قاعدة البيانات. التأكد من (5)

عملية إضافة سجل "مصطلح" أو تعديله أو حذف ...إلخ(

".Purpleمالحظة هامة: اإلجابة على األسئلة باللون البنفسجي "

الرابعة: التعامل مع بيانات الموقعالوحدة 

لي:اجب عن األسئلة مستعينًا بالكود التا السؤال األول:

، وتضمين صفحة االتصال "header.Php"تضمين صفحة الغرض من الكود هو:   (1)

."connection.phpبقاعدة البيانات "

 .PHPتضمين صفحة ويب داخل كود بلغة  في:  Includeيستخدم األمر   (2)

(3)  "header.Php   دالة(.  - صفحة ويب  -" عبارة عن اسم: )متغير 

)) " في نهاية كل سطر بالكود.;" Semi Colonقوطة يمكن االستغناء عن الفاصلة المن  (4)
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سئلة مستعينًا بالكود التالي:اجب عن األ السؤال الثاني:

<table style="width: 100%"> 

<tr > 

<td>المسلسل</td> 

<td>المصطلح</td> 

<td>الترجمة</td> 

<td>التعريف</td> 

<td>الصورة</td> 

<td>الخصائص</td> 

</tr> 

</table> 

يحتوي على صف <table> … </table>إدراج جدول باألمر  الغرض من الكود: (1)

باألمر وينقسم الصف إلى خمس أعمدة <tr> … </tr>واحد باألمر 

<td> … </td>  الخليةبينها محتوى.

 ة.إدراج جدول مكون من صف وخمس أعمدأو 

ية أمر إنشاء جدولبداالغرض منه:  <"table style="width: 100%>الكود   (2)

بعرض صفحة مستعرض اإلنترنت.

.صفإنشاء  :خدم فييست <tr>  ............<tr/>الكود  (3)

.عمودإنشاء يستخدم في:  <td>  ...........</td>الكود  (4)

.أعمدة( خمسة( صف وعدد )واحدالكود السابق ينشئ جدول مكون من عدد ) (5)

ود التالي:ا بالكاجب عن األسئلة مستعين  السؤال الثالث: 

<?PHP

For ($x = 1; $x <= 100; $x ++)

       { Echo ($x); 

  Echo ("<Br>");   } 

?>
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)اختر اإلجابة الصحيحة(.     (كود حلقة تكرارية -يمكن تصنيف الكود على أنه )كود تفريع     (1)

الجمل التي سيتم تكرارها هي:   (2)

- Echo ($x);    - Echo ("<Br>"); .

(صح )   اًلنتقال إلى السطر التالي.  ;Echo ("<Br>")الغرض من الكود   (3)

(4)  $x ++  المتغير:أن تعني

بالضعف. X$قيمة المتغير  تزيد)ج(   1يساوي  X$)ب(   1يزيد بمقدار  X$  (أ)

اجب عن األسئلة مستعينًا بالكود التالي:السؤال الرابع: 

<?php 

include("header.php"); 
include("connection.php"); 
mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
$sql="select * from iterms"; 
$query=mysql_query($sql); 
$num=mysql_num_rows($query); 

?> 

يحتوي الكود على اسماء صفحات ويب مثل:   (1)

connection.php)ب(      header.php (أ)

هو: ;mysql_query("SET NAMES 'utf8'")الغرض من جملة الكود:   (2)

إنشاء استعالم في قواعد البيانات. (أ)

.باللغة العربية بشكل صحيح الويبإظهار البيانات على صفحة )ب(  

 )ج( تسمية المتغيرات بشكل صحيح.

هو: ;"sql="select * from terms$الغرض من الكود التالي: ( 3)

.sql$ظه في المتغير ، وحفtermsإنشاء استعالم يستدعي بيانات حقل   (أ)

.sql$باسم  يفى متغير حرف Selectاالستعالم  حفظ جملة )ب(

جملة  وحفظ termsإنشاء استعالم يستدعي جميع السجالت في جدول البيانات  )ج(

.sql$المتغير االستعالم في 
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هو: ;query=mysql_query($sql)$الغرض من جملة الكود: ( 4)

.sql$وحفظه في المتغير  query$إنشاء استعالم باسم  (أ)

بالدالة  sql$الحرفي االستعالم المحفوظ في المتغير  جملة تشغيل )ب(
mysql_query  وحفظ نتيجة التشغيل في المتغير$query.

.sql$)ج( إنشاء استعالم وحفظه في المتغير 

هو: ;num=mysql_num_rows($query)$ناتج تنفيذ جملة الكود: ( 5)

.num$في المتغير وحفظها  query$السجالت بالمتغير  تخزين عدد (أ)

.query$بالمتغير تشغيل االستعالم  )ب(

.num$وحفظه في المتغير  query$)ج( إنشاء استعالم باسم 

يوجد أكثر من جملة تستخدم في الحلقات التكرارية، بغرض تكرار كود معين السؤال الخامس: 

رات أو بناًء على شرط معين.عدد من الم  

المطلوب: اجب عن األسئلة مستعين ا بالكود التالي:

<?PHP
$x = 1;

      While ($x <= 100)
           { 
             Echo ($x);     
             Echo ("<Br>");  
             $x ++; 
             } 
  ?> 

.Whileلكود السابق هي: جملة التكرار المستخدمة في ا  (1)

تنفيذ جملة التكرار في الكود السابق تعتمد في تكرار كود معين على استخدام:  (2)

.شرط معين)ب(   )أ( عداد للتكرار.

هو:  هالكود الذي يتم تكرار( 3)     



الفصل الدراسي الثاني –الصف الثاني الثانوي  -على مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات إجاباتها ونماذج أسئلة 

5         | Page  مراجعة: أ/ أحمد عبد هللا منصور وأ/ محمد يوسف الصادق       إعداد: أحمد األنصاري السالموني

- Echo ($x);  - Echo ("<Br>");  - $x ++;

هو: While ($x <= 100)الكود التالية: غرض من جملة ال( 4)

 .100أقل من أو يساوي  X$تنفيذ األوامر التالية لها طالما أن المتغير )أ(  

.100أقل من أو يساوي  X$التوقف عن تنفيذ األوامر التالية إذا كانت قيمة المتغير  )ب( 

.101إلى  X$عندما يصل المتغير تنفيذ األوامر التالية لها )ج(  

طباعة لكود يحتوي على  الذيالجدول التالية، مستعين ا ب اجب عن األسئلةالسؤال السادس: 

 ، باستخدام ثالث جمل تكرار مختلفة.PHPبلغة  100إلى  1األعداد من 

نماذج محتلفة لجمل التكرار 

For While Do While 

<?PHP

For ($x = 1; $x <= 

100; $x ++)

       { Echo ($x); 

  Echo 

("<Br>");   } 

?> 

<?PHP 
$x = 1; 
 While ($x <= 100)   
        { 
         Echo ($x);     
         Echo ("<Br>");  
         $x ++; 
          } 
?> 

<?PHP
$x = 1;

  Do
        { 
   Echo ($x . "<Br>");   
   $x ++; 
         }    
  While ($x < = 100); 
?>

من المرات هي: ومحدد تي تعتمد على تكرار كود معين عدد معروف جملة التكرار ال  (1)

Do …. While)ج(   While)ب(   For)أ(  

: ماعداذ كود معين بناًء على شرط يتكرر تنفا جميعهجمل التكرار التالية ( 2)     

Do …. While)ج(   While)ب(   For)أ(  

لذي يظهر في النماذج الثالثة:وا ++ x$الغرض من جزء الكود التالي: ( 3)

 .X$)أ( اإلعالن عن متغير العداد  

 (.1بمقدار ) X$)ب( زياد المتغير 

بضعف قيمته. X$زيادة المتغير )ج( 
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أًوال ثم تنفيذ الكود المراد تكرارة في جملة التكرار: X$يتم اختبار قيمة المتغير ( 4)     

 Do …. While)ج(   While)ب(   For)أ(  

في الجمل  X$( يتم تنفيذ جمل التكرار مرة واحدة على األقل، ثم يتم اختبار قيمة المتغير 5) 

التكرارية:  

.While & Do .. While)أ(  

 For & While)ب( 

  Do …. While)ج( 

في  search_term.php تالي جزء من صفحة البحث عن مصطلحالكود ال السؤال السابع:

، وذلك لطباعة بيانات المصطلح في صف واحد بجدول نتائج البحث عن dictionaryمجلد 

 بقاعدة البيانات. termsجدول  منمصطلح 

المطلوب: اجب عن األسئلة، مستعين ا بالكود التالي:

While ($row=mysql_fetch_array($query)) 
          {

$term=$row['term']; 
        $trans=$row['trans']; 
       $defe=$row['defe']; 
        $picture=$row['picture']; 

Echo ("<tr> 
      <td>$term</td> 
      <td>$trans</td> 
      <td>$defe</td> 
      <td> 

 <input name='pic" type='image' src= '$picture' 
   width='80' height='80' /> 

      </td> 
</tr>"); 

          }

1

2
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بجملة التكرار في أول سطر بالكود هو: mysql_fetch_arrayالغرض من الدالة ( 1)

 row$المتغير  ووضعها في query$المتغير سجل بيانات من استدعاء أول)أ( 
.نتاال بالمششر إلى السجل التاليواال

واالنتاال بالمششر إلى  query$استدعاء جميع سجالت البيانات من المتغير )ب( 
.row$المتغير  ي، ووضعها فيالسجل التال

.row$في مصفوفة باسم  query$استدعاء جميع سجالت البيانات من المتغير )ج( 

هدف لتكرار كود معين بناًء على:تجملة الشرط في الكود  (2)

من المرات.محدد عداد ينفذ جمل التكرار عدد )أ( 

.query$متغير شرط حيث يتوقف تنفيذ جمل التكرار بنهاية السجالت في ال)ب( 

 شرط حيث يتوقف التكرار إذا تحقق الشرط. )ج( 

   فززى   row$    صززف     فززي ال       الاززيم          منزز  تيصززي          ( الغززر   1                            جزز ء الكززود المشززار إليزز  بززرقم )  (  3 )  
          ( صح )    .    (term  -$trans  -  $defe  -$picture$ )   ة     األربع           المتغيرات

                                                             في الكود الغر  منها طباعة محتوى المتغيرات على نافذة المستعر .  Echo     جملة   (  4 )          

(صح )

الكود التالي:( 5)       

 <tr> 

 <td> ………. </td> 

</tr>

( خطأ) صف.  طباعة محتوى المتغيرات في صورة خاليا في هالغرض من -

( الغرض منه:2( الكود المشار إليه برقم )6)       

.pictureمن المجلد صورة إدراج أي )أ(   

.80عرضها وارتفاعها  'image'مجلد من  picture$صورة باسم إدراج )ب(   

من خالل المتغير 'image'ظهار الصورة الخاصة بالسجل داخل عنصر التحكم إ)ج(   

$picture80 عرض وارتفاع، وب.
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( العنوان الصحيح لتحميل صفحة البحث في نافذة مستعرض اإلنترنت هو:7)     

 www.search_term.php)أ(      

Localhost/dictionary/search_term.php)ب(      

 Localhost/search_term.php/dictionary)ج(      

في مجلد  del_term.phpلح الكود التالي جزء من صفحة حذف مصط السؤال الثامن:

dictionary ،حذف مصطلح معين من جدول قاعدة البيانات  بغرضTerms. 

المطلوب: اجب عن األسئلة بالعمود األيمن من الجدول التالي، مستعين ا بالكود.

الكودالسؤالم

1
هو:  Incloudالغر  من أمر 
، "header.Php"تضمين صفحة 

وتضمين صفحة االتصال بقاعدة 

."connection.phpالبيانات "

<?php
        include("header.php");

include("connection.php");

2
الغر  من الكود ضبط التعامل مع 
البيانات باللغة العربية باستيدام 

 .mysql_queryالدالة: 
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

3

و: اسم جدول قاعدة البيانات ه -
terms. 

البرمجة المستيدمة في أمر  -
استدعاء سجالت من جدول قاعدة 

 .selectبيانات هي: 
جملة البرمجة تحتوي على اسم  -

.sql$متغير هو: 

$sql="select * from terms";

4

 mysql_queryاستيدام الدالة 
 (اختر اإلجابة الصحيحة) يشدي إلى:

  تنفيذ جملة االستعالم وضع ناتج
 .   query$يل المتغير دا

  إنشاء االستعالم ووضع  دايل
.       query$المتغير 

$query=mysql_query($sql);
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بمعنى كل جزء في سطر الكود: اكمل مكان النقط السؤال التاسع:

<a href='delete_term.php?id=$id'>    حذف        </a> 

الكود التالي جزء من كود صفحة حذف مصطلح. السؤال العاشر:

 المطلوب: اجب عن األسئلة التالية مستعين ا بالكود.

$sqldel="delete from terms where id='$_GET[id]'"; 

$query=mysql_query($sqldel); 

header("Location:delete_term.php"); 

.termsاسم جدول قاعدة البيانات هو:   (1)

.id='$_GET[id]'  Whereشرط حذف السجل في سطر الكود األول هو:   (2)

(اختر اإلجابة الصحيحة)       هو: الثانيفي سطر الكود  mysql_queryالغرض من   (3)

 .الحالي سجلالحذف )أ(       

الخاص بالمصطلح. IDحذف  ()ب      

 .تنفيذ جملة حذف سجل )ج(      

.sqldel$الغرض من الكود في السطر األول تخصيص جملة حذف سجل في المتغير ( 4)

(صح )

5

 mysql_num_queryتسيدم الدالة 
عدد السجالت في الحصول على في 

   ( صح). query$المتغير 

$num=mysql_num_rows($query);

?>

كود إنشاء ارتباط 

 تشعبي

اسم صفحة الويب التي سيتم 

استدعاؤها عند الضغط على 

 كلمة "حذف"

المعامل الذي يحتوي على 

رقم السجل المراد حذفه

اسم المتغير الذي يحتوي على 

 رقم السجل المراد حذفه

النص الذي أصبح 

ارتباط تشعبي
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تنفيذ جملة حذف سجل وتخصيص الناتج للمتغير  الثاني( الغرض من الكود في السطر 5)      

         $query. (صح )

الثالث إعادة تحميل صفحة حذف مصطلح لعرض باق  ض من الكود في السطرالغر( 6)      

( صح)          المصطلحات بعد الحذف.  

العبارة الخطأ +( أمام ( أمام العبارة الصحيحة أو عالمة )ضع عالمة ) السؤال الحادي عشر:

لكل عبارة مما يلي:    

اإلجابةسؤالالم

(1)
تأأيمين مواقأأع الويأأب ضأأرورة للحفأأاظ علأأى البيانأأات مأأن السأأرقة أو تغييأأر 

 محتواها وأيًضا للحفاظ على صورة المؤسسة صاحبة الموقع.
()

(2)
يعتأأرض الأأبعى علأأى تأأيمين موقأأع الويأأب ألن ذلأأك يتعأأارض مأأع فكأأأرة 

 مشاركة البيانات والبرامج على اإلنترنت.
()

(3)
م االختراق إلى استغالل شخص لثغأرة فأي تأيمين موقأع أو قاعأدة يشير مفهو

 بيانات للتحكم في إدارة الموقع أو التعامل مع بياناته.
()

(4)
يشأأير تأأيمين مواقأأع الويأأب إلأأى اسأأتغالل شأأخص لثغأأرة فأأي تأأيمين موقأأع أو 

 قاعدة بيانات للتحكم في إدارة الموقع أو التعامل مع بياناته.
()

(5)

مأأن بأأين تصأأال انمأأن تعنأأي اسأأتخدام بروتوكأأول لتأأدعيم التعامأأل انطبقأأة اال

خأادم الويأب ومسأتعرض اإلنترنأت عأأن طريأق جهأة تصأديق تأوفر الحمايأأة 

 لصفحات الموقع.

()

() قع على عاتق مطوري الموقع.قواعد البيانات والموقع ونشره يتيمين  (6)

() عاتق مدير قاعدة البيانات.تيمين قواعد البيانات والموقع ونشره يقع على  ( 7)

(8)
تيمين قواعد البيانات والموقأع ونشأره علأى اإلنترنأت مسأئولية مشأتركة بأين  

 .Hostingمدير قواعد البيانات ومطوري الموقع ومضيف الموقع 
()

(9)
مطأأوري المواقأأع مسأأئولين عأأن التحقأأق مأأن هويأأة الملفأأات مأأن حيأأث النأأوع 

 للمستخدم برفع ملفات. والحجم في المواقع التي تسمح
()

(10)
نأأع رفأأع أي ملفأأات بمتغلأأب علأأى مشأأكلة اختأأراق المواقأأع عنأأد رفأأع ملفأأات ن

 للموقع نهائيًا.
()

( أربع احتياطات أمان للحفاظ على موقع ويب بصورة آمنة:4اذكر ) عشر: ثانيالسؤال ال

.55إلى صفحة  53اإلجابة كتاب الطالب من صفحة 
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هم العمليات أمن  ر: "التحقق من صحة البيانات المدخلة من مستخدم الموقعالسؤال الثالث عش

 مكانية إختراق الموقع"إالتي يجب مراعاتها للحد من 

ا اجابتك بمثال. المطلوب: اشرح العبارة موضح 

بإديال  ، وذلكالموقع يتراقإلالفرصة  يعدم التحاق من البيانات المديلة يعطإن 
ولذلك فإن التحاق من صحة البيانات المديلة من المستيدم من  اق،يتر اإلمديالت تتسبب في 

محدد قيم ال ت يد عن عدد  حتواء الحال علىإالتحاق من  ال    مث   ،هم قواعد الحماية من االيتراقأ 
في أكواد اللغات  IF، وذلك باستيدام جملة حرف أو التحاق من أن الحال غير فارغألامن 

يمكن التحاق من صحة البيانات على مستويين:انات، و للتحاق من صحة البيالمستيدمة 
 .PHP( باستيدام كود مثل Server) األول: جها  اليادم

. Java Script( باستيدام كود مثلClientالثاني: جها  العميل )
السؤال الرابع عشر: 

إن تأمين موقع الويب له جوانب عده، حيث يمكن التحقق برمجي ا من المدخالت التي 

ا سلبية منها:    اها مستخدمي الموقع، وهو ما يترتب عليه آثيدخل (آثار فقط ( ثالثة3)اذكر ) ر 

.التحكم في الموقع وإدارة من قبل آشخاص آخرين  (1)

.إعادة توجيه أو تحميل موقع آخر  (2)

.التحكم في قاعدة البيانات والتعامل معها وتغيير محتواها  (3)

                                تنتاجها من خالل الفصل خالف ا لذلك.هناك العديد من اآلثار السلبية يمكن اس

لتأمين موقع قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور، قمنا بالعديد من عشر:  خامسالسؤال ال

الخطوات منها إنشاء صفحة تسجيل مستخدم جديد حيث يقوم بإدخال اسمه وكلمة المرور 

 .Usersالخاصة به وتأكيدها، واضافتها إلى جدول قاعدة بيانات 

في ضوء العبارة السابقة، اجب عن األسئلة التالية: المطلوب:

تستخدم صفحة التسجيل في كل مرة قبل الدخول إلى موقع قاموس مصطلحات   (1)

( خطأ)الكمبيوتر المصور.                 

السماح للمسجلين فقط إمكانية حذف دخول مستخدم" تسجيل "الغرض من إنشاء صفحة   (2)

  ( صح)   وإضافة وتعديل مصطلح.   

( صح)   تشفير كلمة المرور يجعلها غير معروفة لمدير قواعد البيانات.  (3)

( صح)    في تشفير البيانات مثل كلمة المرور.  MD5تستخدم الدالة   (4)

المسئول عن تشفير كلمة المرور:  (5)

.مطوري الموقع.   )ج( Hosting)ب( الجهة المضيفة للموقع  )أ( مدير قاعدة البيانات.    




